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_____________________________________________________________

Módosítás1

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ha a Hatóság az ellenőrzési eljárás 
során szankciót vet ki egy európai 
politikai pártra vagy alapítványra, 
megfelelően figyelembe veszi a ne bis in 
idem elvét, hogy elkerülje ugyanazon 
jogsértés kettős – egyrészt nemzeti szinten 
a felügyelő hatóság határozatát követő, 
másrészt európai szinten az ellenőrzési 
eljárást követő – szankcionálását.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Mivel az új eljárást az illetékes 
adatvédelmi felügyeleti hatóság határozata 
indítja el, helyénvaló lehetővé tenni az 
érintett európai politikai párt vagy európai 

(6) Mivel az új eljárást az illetékes 
adatvédelmi felügyeleti hatóság határozata 
indítja el, helyénvaló lehetővé tenni az 
érintett európai politikai párt vagy európai 
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politikai alapítvány számára, hogy a 
szankció felülvizsgálatát kérelmezze, ha a 
felügyeleti hatóság határozatát hatályon 
kívül helyezték vagy a határozattal 
szembeni jogorvoslat sikerre vezetett.

politikai alapítvány számára, hogy a 
határozat meghozatala előtt 
meghallgassák, és hogy a szankció 
felülvizsgálatát kérelmezze, ha a 
felügyeleti hatóság határozatát hatályon 
kívül helyezték vagy a határozattal 
szembeni jogorvoslat sikerre vezetett.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
1141/2014/EU, Euratom rendelet
10a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Hatóság értesül a felügyeleti 
hatóság által az (EU) 2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet17 4. 
cikkének 21. pontja alapján hozott olyan 
határozatról, amely megállapítja, hogy 
valamely természetes vagy jogi személy 
megsértette a személyes adatok védelmére 
vonatkozó, alkalmazandó szabályokat, 
továbbá ha e határozatból az következik, 
vagy egyébként alapos okkal 
feltételezhető, hogy a jogsértés valamely 
európai politikai pártnak vagy európai 
politikai alapítványnak az európai 
parlamenti választásokkal összefüggő 
politikai tevékenységéhez kapcsolódik, a 
Hatóság a 11. cikkel létrehozott, független 
kiemelkedő személyek bizottsága elé 
terjeszti ezt az ügyet. A bizottság 
véleményt nyilvánít arról, hogy az érintett 
európai politikai párt vagy európai 
politikai alapítvány e jogsértést 
kihasználva szándékosan befolyásolta-e, 
vagy megkísérelte-e befolyásolni az 
európai parlamenti választások 
eredményét. A Hatóság haladéktalanul, 
de legkésőbb 1 hónappal a felügyeleti 
hatóság határozatát követően kéri ki a 
véleményt. A bizottság a Hatóság által 
kitűzött rövid és észszerű határidőn belül 
nyilvánít véleményt.

(1) Az európai politikai párt vagy 
európai politikai alapítvány nem 
befolyásolhatja és nem kísérelheti meg 
befolyásolni az európai parlamenti 
választások eredményét azáltal, hogy 
valamely természetes vagy jogi személy 
kihasználja a személyes adatok védelmére 
alkalmazandó szabályok megsértését. Ez a 
bekezdés csak akkor alkalmazandó, 
amennyiben valamely tagállam felügyeleti 
hatósága az (EU) 2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet17 4. 
cikkének 21. pontja alapján végrehajtható 
határozat révén megállapította, hogy az 
alkalmazandó adatvédelmi szabályokat 
megsértették.

(2) Amikor a Hatóság értesül az első 
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bekezdés szerinti magatartásról, és 
megkapja az értesítést a felügyeleti 
hatóság első bekezdésben említett 
végrehajtható határozatáról, 
haladéktalanul, de legkésőbb 3 hónappal 
az említett értesítést követően a 11. cikkel 
létrehozott, független kiemelkedő 
személyek bizottsága elé terjeszti ezt az 
ügyet. A bizottság a Hatóság által kitűzött 
rövid és észszerű határidőn belül 
véleményt nyilvánít arról, hogy az érintett 
európai politikai párt vagy európai 
politikai alapítvány megsértette-e az (1) 
bekezdést.
A Hatóság a bizottság véleményét 
figyelembe véve, a 27. cikk (2) 
bekezdésének a) pontja értelmében 
határoz arról, hogy a szóban forgó 
európai politikai pártra vagy európai 
politikai alapítványra pénzügyi 
szankciókat ró-e ki. A Hatóság 
határozatát megfelelő indokolással kell 
ellátni, különösen a bizottság véleményére 
való tekintettel, és haladéktalanul közzé 
kell tenni.

_________________ _________________
17 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

17 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a pont
1141/2014/EU, Euratom rendelet
27 cikk – 2 bekezdés – a pont – vii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vii. ha a 10a. cikknek megfelelően a 
bizottság olyan véleményt nyilvánít, 

„vii. ha valamely európai politikai párt 
vagy európai politikai alapítvány 
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amelyben megállapítja, hogy egy európai 
politikai párt vagy európai politikai 
alapítvány a személyes adatok védelmére 
vonatkozó szabályok megsértését 
kihasználva szándékosan befolyásolta, 
vagy megkísérelte befolyásolni az európai 
parlamenti választások eredményét.”;

megsértette a 10a. cikk (1) bekezdését.”;

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b pont
1141/2014/EU, Euratom rendelet
27 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Amennyiben a 10a.cikkben említett 
felügyeleti hatóság határozatát hatályon 
kívül helyezték, vagy az e határozattal 
szembeni jogorvoslat sikeres volt, a 
hatóság az érintett európai politikai párt 
vagy európai politikai alapítvány kérelmére 
felülvizsgálja a (2) bekezdés a) pontjának 
vii. alpontja szerint kiszabott szankciót.”

„(7) Amennyiben a 10a.cikkben említett 
nemzeti felügyeleti hatóság határozatát 
jogerősen hatályon kívül helyezték, vagy 
az e határozattal szembeni jogorvoslat 
sikeres volt és jogerőre lépett, a hatóság az 
érintett európai politikai párt vagy európai 
politikai alapítvány kérelmére 
felülvizsgálja a (2) bekezdés a) pontjának 
vii. alpontja szerint kiszabott szankciót.”


